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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение под формата 
на протокол между Европейския съюз и Арабска република Египет за създаване 
на механизъм за уреждане на спорове, приложим по отношение на споровете, 
свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за 
асоцииране между Eвропейските общности и техните държави-членки, от една 
страна, и Арабска република Египет, от друга страна
(13762/2010 – C7-0372/2010 – 2010/0229(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (13762/2010),

– като взе предвид проектоспоразумението под формата на протокол между 
Европейския съюз и Арабска република Египет за създаване на механизъм за 
уреждане на спорове, приложим по отношение на споровете, свързани с 
търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране 
между Eвропейските общности и техните държави-членки, от една страна, и 
Арабска република Египет, от друга страна (13975/2010),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, 
буква а), точка v) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0372/2010),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна (A7-0068/2011),

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-
членки и на Арабска република Египет.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Досега всякакви спорове във връзка с евро-средиземноморските споразумения са 
разчитали изцяло на дипломатически решения. На практика това не е ефективно и е 
водило до ситуации, при които споровете са оставали нерешени, тъй като е било 
лесно „виновната“ страна да ги блокира.

Съветът даде мандат на Комисията да започне преговори със средиземноморските 
партньори през 2006 г. с оглед договаряне на истински механизъм за разрешаване 
на спорове. На Съвета за асоцииране ЕС-Египет, проведен в Люксембург на 27 
април 2010 г., беше парафирано проектоспоразумение с Египет. 

Създаването на стандартен механизъм за разрешаване на спорове се приветства, тъй 
като то следва да предостави рационализирани и ефективни процедури за 
обезщетение в строго определени срокове. Докладчикът счита, че тези изменения на 
евро-средиземноморските споразумения за свободна търговия могат да допринесат 
за икономическата и политическа стабилност в този ключов регион и да 
консолидират единното крайбрежно пространство на мир, развитие, справедливост, 
равенство, свобода, плурализъм, демокрация и уважение. 

Освен това правилното прилагане на подобен механизъм би могло да увеличи 
сигурността и предсказуемостта на нашите двустранни търговски отношения и би 
представлявало по-нататъшна крачка към създаването и истинското функциониране 
на Евро-средиземноморската зона за свободна търговия.

Предложеният механизъм използва за модел механизмите за разрешаване на 
спорове от последните споразумения, сключени от Европейския съюз, и 
Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове на СТО. 
Докладчикът е съгласен, че двустранните търговски споразумения следва винаги да 
бъдат напълно съвместими с многостранната търговска система. Нещо повече, 
Комисията трябва да гарантира, че прилагането е ефективно и че ще се използва de 
facto. 

Предвид гореизложеното докладчикът предлага Парламентът да даде своето 
одобрение за сключване на споразумението. Продължаващите спорове имат 
отрицателно отражение върху деловата общност и крайните потребители и по двата 
бряга на Средиземно море. С влизането в сила на Договора от Лисабон преките 
чуждестранни инвестиции станаха част от търговската политика на ЕС и съответно 
– част от изключителните правомощия на Съюза. В една епоха, в която преките 
чуждестранни инвестиции играят важна роля за икономическото благосъстояние на 
страните и регионите, докладчикът се надява, че един добре работещ и ефективен 
механизъм за разрешаване на спорове ще послужи също така за разрешаване на 
споровете в този регион.
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